
ล ำดับ รหสัสมัคร ชือ่นำมสกุล รำยละเอียด

1 6130400053 นางสาวนิภา  แพทย์สันเทยีะ ไม่ประทบัตราโรงเรียน

2 6130400118 นางสาวณัฐกานต์  โนมขุนทด ไม่ประทบัตราโรงเรียน

3 6130400244 นายบรูพา  เจริญวัฒน์ ขอเอกสารผู้ปกครองหลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

4 6130401300 นางสาวเบญญาภา  ฤทธิบ์รีุ ไม่ลงชื่อในใบสมัคร

5 6130401547 นางสาวปยิภรณ์  รินทา ขาดใบ ปพ.1

6 6130401548 นางสาวณิชกานต์  คุดเล้ียง ขาดใบ ปพ.1

7 6130401819 นางสาวสุนิษา  ประจง ขาดใบ ปพ.1

8 6130402150 นางสาวจันทร์เพญ็  จันทร์ภริมย์ ขาดใบ ปพ.1

9 6131400045 นายธงไชย  เขียนวงศ์ ไม่ประทบัตราโรงเรียน

10 6131400115 นางสาวศศิมา  อุทยัวรรณ์ ไม่ประทบัตราโรงเรียน

11 6131400157 นางสาวชัชฎาภรณ์  รอดไธสง ไม่ประทบัตรา โรงเรียน

12 6131400193 นางสาวไอยดา  ไชยสมคุณ ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองหลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

13 6131400371 นางสาวเกวรินทร์  อุดมเดช ขาดทะเบยีนบา้นผู้ปกครอง

14 6131400935 นางสาวอรณิชา  ดวงเกิด ไม่ลงลายมือชื่อในใบสมัคร

15 6132400440 นายรุ่งโรจน์  เหง้าโอสา ไม่แนบเอกสารการสมัคร

16 6132400463 นายศาศวัต  อินทรสด ไม่ลงลายมือชื่อในใบสมัคร

17 6132400538 นางสาวจิราวรรณ  ผดุงศรี ไม่ลงรายมือชื่อในใบสมัคร

18 6133400166 นางสาวมนวีร์  คุโรปการนันท์ ขาดเอกสารแนบของผู้สมัคร

19 6133400389 นางสาวพมิแพรว  ศรีแจ่มใส ขาดใบ ปพ.1

20 6133400543 นายเฉลิมเกียรติ  บญัญัติ ไม่ลงลายมือชื่อในใบสมัคร

21 6133400545 นางสาวประภสัสร  โสภาบตุร ไม่ประทบัตราโรงเรียน

22 6133400666 นายคชากร  สงวนเชื้อ ขาดใบ ปพ.1

23 6133400726 นายธนัตถ์  ประสานเสียง ไม่ลงชื่อใบสมัครและไม่แนบหลักฐาน

24 6134400120 นางสาวสุดารัตน์  ระงับภยั ขาดตราประทบัโรงเรียน

25 6134400190 นางสาวฤชลธร  กอคูณ ไม่ลงลายมือชื่อในใบสมัคร

26 6134400191 นายนันทวัฒน์  เครือศรี ไม่ประทบัตราโรงเรียน

27 6134400277 นางสาวจารุมน  กลีบกลาง ไม่ประทบัตราโรงเรียน

28 6134400285 นางสาวศศิธร  เทยีนศรี ไม่ประทบัตราโรงเรียน

29 6134400322 นางสาวกนกวรรณ  ธงศรี ไม่ประทบัตราโรงเรียน

30 6134400349 นางสาวสิริยากร  เดชไทย ไม่ลงลายมือชื่อในใบสมัครและไม่แนบเอกสารการสมัคร

31 6134400419 นายสรวิศ  จันทมุา ไม่ประทบัตราโรงเรียน

32 6134400943 นายศิรชัช  จัดดี ไม่ประทบัตราโรงเรียน

33 6134401354 นายแมนสรวง  สงสุข ขาดเอกสารแนบการสมัคร

34 6136400002 นางสาวเวธินี  ปคูะธรรม ขาดใบ ปพ.1

35 6136400020 นางสาวฤทยัรัตน์  ปอ้งบญุจันทร์ ขาดใบทะเบยีนบา้น/ขาดบตัรประชาชน/ขาดใบ ปพ.1

36 6136400149 นางสาวนภสัสร  จันยอย ขาดใบ ปพ.1

37 6137400012 นางสาวสิริยากร  มีทองแสน ไม่ลงลายมือชื่อในใบสมัคร

38 6137400039 นายธนกร  พเิศษ ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองและผู้สมัครหลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

39 6137400219 นางสาวจรรยพร  สมบรูณ์ ไม่ลงลายมือชื่อใบสมัคร

ประกำศครัง้ที่ 2 รำยชือ่ผู้สมัครที่ยังไม่ส่งเอกสำรเพ่ิมเติม รอบที่ 2  โควต้ำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 



ล ำดับ รหสัสมัคร ชือ่นำมสกุล รำยละเอียด

40 6138400007 นางสาวสุภาวิดา  ศรีสงคราม ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองและผู้สมัครหลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

41 6139400115 นางสาวแตงไทย  ลีทองดี ไม่ลงลายมือในใบสมัครสอบ

42 6139400149 นางสาวรัชฎาภรณ์  ค าสี ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองหลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

43 6139400186 นางสาวชวัลลักษณ์  ศรีฐาน ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองหลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

44 6139400301 นางสาวชลธิชา  ตุมอญ ไม่ประทบัตราโรงเรียน

45 6139400307 นางสาวปภาวรินท ์ ปริสาวงศ์ ขอทะเบยีนบา้นนักเรียนหลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

46 6139400353 นางสาวชนิตา  จันทร์เสถียร ไม่ประทบัตราโรงเรียน

47 6139400361 นางสาวอรอุมา  หนัตุลา ไม่ประทบัตราโรงเรียน/ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองเพิ่มเติมเนื่องจากไม่ระบวุันที่เข้าอาศัย

48 6140400196 นางสาวจิราพร  จุย้พทุธา ขาดทะเบยีนบา้นผู้ปกครอง

49 6140400521 นางสาวพรพรหม  กล้าวิกย์กรรม ขอทะเบยีนบา้นมารดาย้อนหลังเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

50 6140400529 นางสาววันวิสาข์  คลังค าภา ขาดทะเบยีนบา้นผู้ปกครอง

51 6140400536 นางสาวนันทพทัธ์  บดินทร์ชัยสิริ ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองและผู้สมัครหลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

52 6140400539 นางสาวพชัริตา  พระธานี ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองเพิ่มเติมเนื่องจากไม่ระบวุันที่เข้าอาศัย

53 6140400546 นางสาวภทัรวดี  โพสาราช ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองเพิ่มเติมเนื่องจากไม่ระบวุันที่เข้าอาศัย

54 6140400849 นางสาวลลิดา  พาบุ ขอทะเบยีนบา้นผู้สมัครหลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

55 6140400937 นางสาวณัฐชญา  จันทะเขียน ขาดทะเบยีนบา้นผู้ปกครอง/ขาดสิทธิ ์Inclusive

56 6140401025 นางสาวกิง่ดาว  พมิพา ขาดทะเบยีนบา้นผู้ปกครอง

57 6140401233 นางสาวธนพร  ค าเกิด ขาดทะเบยีนบา้นผู้ปกครองและผู้สมัคร

58 6140401273 นายภานุวัฒน์  รัสสัยการ ขอทะเบยีนบา้นผู้สมัครหลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

59 6140401346 นางสาวชนิกานต์  สุขณรงค์ ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองและผู้สมัครหลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

60 6140401772 นายนครินทร์  สูงนารถ ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองเพิ่มเติมเนื่องจากไม่ระบวุันเข้าอาศัยชัดเจน

61 6140401806 นายประดิพทัธิ ์ ยศค าลือ ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองหลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

62 6140401823 นางสาวชลิดา  ศรีรักษา ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองเพิ่มเติมเนื่องจากไม่ระบวุันเข้าอาศัยชัดเจน

63 6140401873 นางสาวกุลสตรี  สาเพง็ ขอใบเปล่ียนชื่อบดิา

64 6140402085 นายภานุพงษ ์ เดชกุล ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองและผู้สมัครหลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

65 6140402105 นางสาวปริญญาภา  พรมสา ขาดทะเบยีนบา้นผู้ปกครอง

66 6140402603 นายพงษกร  วังนาทนั ขาดทะเบยีนบา้นผู้ปกครองที่ใช้สิทธิ์

67 6140402829 นางสาวกัณทมิา  กระฉอดนอก ขาดหลักฐานผู้ปกครอง

68 6140402898 นางสาวเจนนิสา  ฉายบญุครอง ขาดหลักฐานผู้ปกครอง

69 6140403017 นายฐานันดร  ผักบวัเงิน ไม่ลงชื่อในใบสมัคร

70 6140403113 นางสาวกชพร  แคนหนอง ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองเพิ่มเติมเนื่องจากไม่ระบวุันที่เข้าอาศัยชัดเจน

71 6140403754 นายธีรภทัร  ทกัษะวิเรขะพนัธ์ ไม่ลงชื่อในใบสมัครและไม่แนบหลักฐาน

72 6140403836 นางสาวณรัชต์หทยั  เวียงจันทร์ ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองเพิ่มเติมเนื่องจากไม่ระบกุารเข้าอาศัย

73 6140404261 นายบณุยวีร์  พร้อมพาณิชย์ ขอทะเบยีนบา้นหลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

74 6140404321 นางสาวกุลนาถ  เดียวสุทธิชาติ ขาดทะเบยีนบา้น

75 6141400029 นางสาวกุลณัฐ  รอดบญุมา ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองเพิ่มเติมเนื่องจากไม่ระบวุันที่เข้าอาศัย

76 6141400114 นางสาวปริญญฉัตร  ไชยพา ขาดทะเบยีนผู้ปกครอง

77 6141400150 นางสาวกนกวรรณ  คงดี ขาดทะเบยีนผู้ปกครอง

78 6141400187 นางสาวกฤตพร  แก้วฟุ้งรังษี นักเรียนไม่ลงชื่อใบสมัคร

79 6141400254 นางสาวสุพรรณนิสา  ศรีแก่นจันทร์ ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองย้อนหลังเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี



ล ำดับ รหสัสมัคร ชือ่นำมสกุล รำยละเอียด

80 6141400288 นางสาวจาสิรินทร์  พนัธ์อินากูล ขอทะเบยีนบา้นผู้สมัครย้อนหลังเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

81 6141400293 นางสาวกชกร  ฐิตวรรณโณเนตร์ ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองและนักเรียนย้อนหลังเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

82 6141400320 นางสาวทตัพร  น้อยนรินทร์ ขอเอกสารในการสมัครเพิ่มเติมเนื่องจากไม่สมบรูณ์

83 6141400374 นางสาวสุทธิดา  อุน่เสือ ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองและนักเรียนหลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

84 6141400378 นางสาวศิรประภา  อุฮาด ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองและนักเรียนย้อนหลังเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

85 6141400406 นางสาวเมธาวี  ศรีบาง ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองย้อนหลังเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

86 6141400428 นางสาววรรณรัตน์  สหะชาติ ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองเพิ่มเติมเนื่องจากการย้านเข้าอยูไ่ม่ชัดเจน

87 6141400442 นางสาวปรียกร  ศรีสวาท ขอทะเบยีนบา้นผู้สมัครหลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

88 6141400585 นางสาวศศิวิมล  พมิพศ์รี ขาดทะเบยีนบา้นผู้ปกครอง

89 6141400715 นายปารินทร์  ชัยธิสาร ขอทะเบยีนบา้นนักเรียนย้อนหลังเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

90 6141400761 นางสาวศิริลักษณ์  วิเศษศรี ไม่ประทบัตราโรงเรียน/ขอทะเบยีนบา้นบดิาย้อนหลังเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

91 6141400800 นางสาวพชิญาภคั  คงสุวรรณ ขอทะเบยีนบา้นนักเรียนย้อนหลังเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

92 6141400838 นายพชัรพงษ ์ ศิริตัง ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองย้อนหลังเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

93 6141400876 นางสาวสุปรียารัตน์  ตะเกิดมี ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองเพิ่มเติมเนื่องจากไม่มีวันที่รับกุารเข้าอาศัย

94 6141401009 นางสาวกฤติยา  ปสัสาแก้ว ขอทะเบยีนบา้นมารดาย้อนหลังเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

95 6141401191 นางสาวพชัรมัย  พลเยีย่ม ขอทะเบยีนบา้นผ็ปกครองและนักเรียนย้อนหลังเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

96 6141401199 นางสาวฐิติมา  สุขสวัสด์ิ ไม่ลงลายมือชื่อใบสมัคร/ขาดทะเบยีนบา้นผู้ปกครอง

97 6141401209 นางสาวฆฤณา  สิงหค์ าปอ้ง ไม่ลงลายมือชื่อใบสมัคร

98 6141401293 นางสาวกุลจิรา  โยธากุล ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองและนักเรียนย้อนหลังเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

99 6141401350 นายณภทัร  มงคลพนัธุ์ ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองและนักเรียนย้อนหลังเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

100 6141401362 นายวันเฉลิม  ศรีปะโค ไม่ประทบัตราโรงเรียน

101 6141401428 นางสาวสุทธิดา  สุนทรานนท์ ขาดทะเบยีนบา้นผู้ปกครองและขอทะเบยีนบา้นนักเรียนย้อนหลังเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

102 6141401455 นายธีรดนย์  ท าสุนา ขอทะเบยีนบา้นนักเรียนที่ใช้สิทธิห์ลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ป/ีขาดสิทธิ ์Inclusive

103 6141401465 นางสาวธัญญาภรณ์  หนองหารพทิกัษ์ ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองที่ใช้สิทธิห์ลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

104 6141401515 นางสาวปวีนัส  เชื้อกลางใหญ่ ขอทะเบยีนบา้นมารดาใหม่เนื่องจากไม่ชัดเจน

105 6141401530 นางสาวธิติยาพร  มั่งมี ขอทะเบยีนบา้นมารดาใหม่เนื่องจากไม่ชัดเจน

106 6141401606 นางสาวพชัรินทร์  ถิน่อุบล ทะเบยีนบา้นผู้ปกครองไม่ระบวุันที่อยูช่ัดเจน

107 6141401647 นายนิติธร  ทองศิลา ขาดทะเบยีนบา้นผู้ปกครอง

108 6141401649 นางสาวสราลัญ  ชุ่มชูบญุ ขอทะเบยีนบา้นผู้สมัครหลังเดิม เนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

109 6141401696 นางสาวปทติตา  วิชัย ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองและนักเรียนหลังเดิม เนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

110 6141401780 นายอภวิัฒน์  สมสกิจ ขอทะเบยีนบา้นผู้สมัครหลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

111 6141401981 นายพชิญุตม์  จิตนาม ขาดทะเบยีนผู้ปกครอง

112 6141402054 นางสาวอภญิญา  เหมือนนาดอน ขอทะเบยีนบา้นมารดาเพิ่มเติม

113 6142400021 นายกิตติพจน์  ไชยดี ขาดเอกสารผู้ปกครอง

114 6142400147 นางสาวชญานี  มีบุ ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองที่ใช้สิทธิห์ลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ป/ีไม่ประทบัตราโรงเรียน

115 6142400334 นายชัยวัฒน์  สิงหวิบลูย์ ไม่ประทบัตราโรงเรียน

116 6142400345 นางสาววรรษกิา  ภมูิภเูขียว ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองและนักเรียนหลังเดิม เนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

117 6142400384 นางสาวอรสุดา  นามโคตร ขาดทะเบยีนบา้นผู้ปกครอง

118 6142400429 นายภผูา  โฮงยากุล ขาดทะเบยีนบา้นผู้ปกครอง

119 6142400468 นางสาวโชษติา  ศรีบริุนทร์ ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองที่ใช้สิทธิห์ลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี
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120 6142400651 นางสาวกาญจนา  กงสิมมา ไม่ประทบัตราโรงเรียน

121 6142400708 นายรามกิตติ  มุ่งต่อม ไม่ประทบัตราโรงเรียน

122 6142400777 นางสาวศิลามล  พลซา ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองหลังเดิม เนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

123 6143400028 นางสาวเขมิกา  วรรณาการ ขาดทะเบยีนบา้นผู้ปกครอง/ขอทะเบยีนนักเรียนย้อนหลังเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

124 6143400055 นายอุกฤษฎ ์ สารกุล ขาดเอกสารผู้ปกครอง

125 6143400135 นางสาววรรณพลิา  ค าเจริญ ขอทะเบยีนบา้นมารดาย้อนหลังเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

126 6143400155 นางสาวภคัรพร  ถันชนนาง ขอทะเบยีนบา้นมารดาย้อนหลังเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

127 6143400235 นายภานุวัฒน์  เตชอุดมสุข ขอทะเบยีนบา้นผู้สมัครย้อนหลังเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

128 6143400267 นางสาวสิริรัตน์  สุวะนิช ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองหลังเดิม เนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

129 6143400378 นายอนุพงษ ์ พลต้ือ ขาดทะเบยีนบา้นผู้ปกครอง

130 6143400543 นายณรงค์ฤทธิ ์ ฉายจิตต์ ขอทะเบยีนบา้นมารดาย้อนหลังเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

131 6144400016 นางสาวสุธีมา  สุวรรณเรือง ขาดหลักฐานผู้ปกครอง

132 6144400020 นางสาวปทัมา  ชนะบญุ ขอทะเบยีนบา้นผู้สมัครย้อนหลังเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

133 6144400041 นางสาวจุฑามาศ  แดงทมุมา ทะเบยีนบา้นมารดาไม่ระบวุันที่อยูช่ัดเจน

134 6144400199 นายภมูิรพ ี โอษคลัง ขาดทะเบยีนบา้นผู้ปกครอง

135 6144400268 นางสาวเจนนิศา  ศรีดาจันทร์ ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองเพิ่มเติมเนื่องจากไม่ระบวุันที่เข้าอาศัย

136 6144400270 นางสาวปรายฟา้  ศรีอุทา ขาดทะเบยีนผู้ปกครอง

137 6144400271 นางสาวกันต์กนิษฐ์  หลักธรรม ขาดทะเบยีนผู้ปกครอง

138 6144400275 นางสาววรรณนิศา  สร้อยสาริกา ขาดทะเบยีนบา้นผู้ปกครอง

139 6144400355 นายปริชติ  ควรคง ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองหลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

140 6144400405 นางสาวนรารัตน์  ปาณศรี ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองหลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

141 6144400419 นางสาวศิวพร  ขันสาลี ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองหลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

142 6144400436 นางสาวเกวลิน  เรืองสมบติั ทะเบยีนบา้นผู้ปกครองไม่ระบวุันที่ชัดเจน

143 6144400437 นางสาวพลับพลึง  เพยีกุนา ทะเบยีนบา้นมารดาไม่ระบวุันที่ชัดเจน

144 6144400488 นางสาวชลดา  สุขพรม ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองเพิ่มเติมเนื่องจากไม่ระบวุันที่อยู่

145 6144400614 นางสาวสุภนิดา  นันสถิตย์ ขาดเอกสารผู้ปกครองและขอทะเบยีนบา้นนักเรียนหลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

146 6144400617 นายกิตติศักด์ิ  บษุบงค์ ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองหลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

147 6144400649 นางสาวจาฏพุจัน์  จันหาญ ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองหลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

148 6144400727 นางสาวสุภคัพร  พวงศรีเคน ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองหลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

149 6144400736 นางสาวญาตาวี  สีหานู ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองหลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

150 6144400788 นางสาวพลอยไพลิน  รัตนวงศ์ ขอทะเบยีนบา่นผู้ปกครองเพิ่มเติมเนื่องจากวันที่ไม่ระบกุารเข้าอาศัย

151 6144400790 นางสาวประกายดาว  เฉยฉิว เอกสารไม่รับรองส าเนา/ขอทะเบยีนบา้นนักเรียนย้อนหลังเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

152 6145400103 นางสาวกมลวรรณ  อันทะไชย ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองหลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

153 6145400269 นางสาววรรณพร  เหลืองสุวาลัย ขาดทะเบยีนบา้นผู้ปกครองที่ใช้สิทธิ์

154 6145400282 นางสาวเกวลิน  วินทะไชย ขาดเอกสารผู้ปกครอง

155 6145400315 นางสาวภทัราวรรณ  โพธิจักร ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองเพิ่มเติมเนื่องจากไม่ระบวุันเข้าอาศัย

156 6145400319 นางสาวกิตติยา  บวัเบกิ ขอทะเบยีนบา้นผู้สมัครหลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

157 6145400324 นางสาวณิชกานต์  ศรีวัฒนา ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองและผู้สมัครหลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

158 6145400500 นางสาวปาลิตา  พนัพละ ขาดหลักฐานแนบของผู้สมัคร

159 6145400683 นางสาวพรมณี  สะหนุันท์ ขาดทะเบยีนบา้นผู้ปกครอง
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160 6145400780 นางสาวอรชพร  อาษาศึก ขาดทะเบยีนบา้นผู้ปกครอง

161 6145400805 นางสาวอนิสราวรรณ  ทองตัน ขาดหลักฐานผู้ปกครอง

162 6145400862 นางสาวจุฑารัตน์  แก่นกระโทก ขอเอกสาร ปพ.1

163 6145401128 นางสาวลภสัรดา  แสงเพชร ขาดหลักฐานผู้ปกครอง

164 6145401336 นายพงศ์นฤทธิ ์ พนัธ์ชาติ ขอทะเบยีนบา้นนักเรียนหลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

165 6145401743 นางสาววันวิสาข์  ปชัชามูล ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองเพิ่มเติมเนื่องจากไม่ลงวันที่การอยูอ่าศัยชัดเจน

166 6146400032 นางสาวพรรณรายณ์  ภารประดิษฐ์ ขาดทะเบยีนบา้นผู้ปกครอง

167 6146400068 นายมนัสวิน  นาสมตรอง ขอเอกสารทะเบยีนบา้นผู้ปกครองหลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

168 6146400092 นางสาวสุวิยุดา  ภทูะระ ไม่ประทบัตราโรงเรียน/ขาดทะเบยีนบา้นผู้ปกครอง/ขอทะเบยีนบา้นผู้สมัครหลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

169 6146400112 นางสาวสุนิสา  ภสูมตา ขาดหลักฐานผู้ปกครอง

170 6146400182 นายธนพฒัน์  จิตจักร ไม่ลงชื่อในใบสมัคร

171 6146400300 นางสาวอนันธิตา  แก้วพร้ิง ขาดทะเบยีนบา้รผู้ปกครอง

172 6146400423 นางสาวภทัรสุดา  จักรากรธนวัฒน์ ขอทะเบยีนบา้นผู้สมัครย้อนหลังเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

173 6146400426 นางสาวพรนภา  รัตนสีหา ไม่ประทบัตราโรงเรียน/ขอทะเบยีนบา้นผู้สมัครย้อนหลังเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

174 6146400627 นางสาวกันต์ฤทยั  ศิริวงศ์ ขาดทะเบยีนบา้นผู้ปกครอง

175 6146400703 นางสาวฐิตาภา  อันลูกทา้ว ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองและผู้สมัครหลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

176 6146400812 นายปณิธาน  อุปชีวะ ขาดหลักฐานผู้ปกครอง

177 6146400899 นางสาวกัญญาพชัร์  รักชนะ ขาดหลักฐานผู้ปกครอง

178 6146400954 นางสาวสุภาวดี  นิลคุณ ขอทะเบยีนบา้นนักเรียนหลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

179 6146401031 นางสาวอารตรี  ภจู าปา ขอทะเบยีนบา้นมารดาย้อนหลังเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

180 6146401070 นางสาวอัญชิสา  พรรณจิตต์ ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองและนักเรียนหลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

181 6147400022 นายอนันต์  สุนทรา ขาดทะเบยีนบา้นผู้ปกครอง

182 6147400084 นางสาวนัฐิยา  จันสุข ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองเพิ่มเติมเนื่องจากไม่ระบกุารเข้าอาศัย

183 6147400185 นางสาวกมลลักษณ์  คะษาวงค์ ขอทะเบยีนบา้นบดิา มารดาย้อนหลังเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ป/ีInclusive ขาดคุณสมบติั

184 6147400194 นางสาวชลกร  วันเสน ขาดหลักฐานผู้ปกครองที่ใช้สิทธิ์

185 6147400216 นางสาววรุณประภา  วรสาร ขาดหลักฐานผู้ปกครองที่ใช้สิทธิ์

186 6147400234 นางสาวนันทยิา  โพธิพ์รม ขาดทะเบยีนบา้นและไม่ลงลายมือชื่อในใบสมัคร

187 6147400311 นางสาววชิราภรณ์  จิตรธรรม ขาดทะเบยีนบา้นผู้ปกครอง

188 6147400343 นายพงศภคั  เปล่ียนเอก เกรดเฉลียไม่ถึง 3.00

189 6147400383 นายนิรุจ  ฤทธิธรรม ขอทะเบยีนผู้ปกครองเพิ่มเติมเนื่องจากไม่ระบวุันที่เข้าอาศัย

190 6147400554 นายศุภวิชญ์  วาชรัตน์ ขาดทะเบยีนบา้นผู้ปกครอง

191 6147400992 นายปยิะวัฒน์  หงษภ์ู ไม่ประทบัตราโรงเรียน

192 6147401143 นางสาวรดาศา  ค าเมือง ขาดทะเบยีนบา้นผู้ปกครอง

193 6148400071 นางสาวละอองดาว  รักษาเคน ขอทะเบยีนบา้นผู้สมัครย้อนหลังเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

194 6148400107 นางสาวกิตต์ิชญาห ์ ภทูบัทมิ ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองและนักเรียนหลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

195 6148400143 นางสาวอรนุช  ดวงตา ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองย้อนหลังเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

196 6148400201 นางสาวรดา  แก้วฉาง ขอทะเบยีนบา้นผู้สมัครย้อนหลังเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง 5 ปี

197 6148400269 นางสาวบษุราภรณ์  สมประสงค์ เกรดไม่ถึง 3.00

198 6149400116 นางสาวสรชา  ภศูรีสม ขอทะเบยีนบา้นนักเรียนหลังเดิมเนื่องจากไม่ต่อเนื่อง  5 ปี

199 6149400144 นายคณาทปิ  วงศ์สวัสด์ิ ไม่ประทบัตราโรงเรียน



ล ำดับ รหสัสมัคร ชือ่นำมสกุล รำยละเอียด

200 6149400233 นางสาวศศิญาภรณ์  คนหาญ ขอทะเบยีนบา้นผู้ปกครองเพิ่มเติมเนื่องจากไม่ระบกุารเข้าอาศัย

กรุณำจัดส่งเอกสำรภำยในวันที่ 30 มีนำคม 2561 

 หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำทำ่นสละสิทธิใ์นโครงกำรดังกล่ำว ตำมที่อยูด่ังน้ี

หน่วยแพทยศำสตรศึกษำ ฝ่ำยวิชำกำร  คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40002

(เอกสำรสมัครสอบคัดเลือก โครงกำร CPIRD และ Inclusive


